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PRESIDENTENS HJØRNE
Av praktiske hensyn ble protokolloverr ekkelse og
presidentskifte markert allerede mandag 17. juni. Ikke alle
fikk med seg det. Ikke desto mindre er vi klare til å ta fatt
på et nytt Rotary år når kalenderen runder 1. juli. Det kommende året vil by på en del utfordringer; dog uten at vi tar
sikte på å revolusjonere klubben til det ugjenkjennelige. Her
noen refleksjoner omkring det som kommer:
Kontigenten økes til kr. 900 pr. halvår, økte utgifter gjør
dette nødvendig. Vi skal prøve å forbedre fasilitetene, dvs.
møtelokale Juno som de fleste ikke finner adekvat, både
når vi har interne og eksterne programinnslag. Vi har klare
indikasjoner på at det sosiale innholdet må forbedres, forsøksvis vil vi prøve å servere kaffen etter programpostene.
Dette håper vi kan være med til å bidra til at det blir naturlig å "sosialisere" litt etter den offisielle delen er over. Håper
dere bidrar med innspill - ros eller ris - om konkrete endringer materialiserer seg.
Jeg valgte bevisst å "provoser e" litt ved tiltredelsen. Vi er
fortsatt en av de få klubbene uten kvinnelig innslag. Om
noen kommer med slike forslag til klassifikasjonskomitéen,
blir de naturligvis seriøst behandlet. Men: det bør i så fall
være min. 2, kanskje 3 for å hindre at overgangen blir uoverkommelig.
Rotary Foundation byr på en krevende utfordring det
kommende året. Alle klubber blir pålagt en ekstra innbetaling på US$ 67 pr. medlem. Dette blir kanalisert til Rotary´s
polio-plus prosjekt, og vil sammen med bidrag fra Verdensbanken og Bill Gates Foundation utgjøre at US$ 400 millioner skal r eises og fullføre programmet i løpet av år 2004.
Styret håper på positive innspill på hvordan vi skal forholde
oss for å skaffe tilveie dette beløpet uten å måtte sende ekstra giro. Det fine ville jo være en løsning som kunne bidra
til å sveise klubben sammen.
Juli har fem mandager i seg i år. De som har lyst til å
treffes til uformell sommerhygge, bør få med seg dette: Vi
starter opp hos presidenten - uten værforbehold. Ved dår lige uteforhold kan det fort ende opp som en stående seanse, men det får stå sin prøve. De andre møtene betinger
brukbart vær. Ta med ter mos både til Duun-huset og
Snekkestad. Avreise til hytta til Bjørn 22. juli bør skje organisert kl. 18oo fra hotellet. Og endelig; siste mandagen tar vi
sikte på en øl på terrassen til hotellet.
Dette skulle i korte trekk dekke hva jeg har på hjertet i
øyeblikket. Håper på en positiv mottakelse og godt samar beid det kommende året. Skulle presidenten komme opp
med for ville innfall, finnes det jo alltids et styre og sindige
medlemmer til å holde en litt i øret.
Dette ble nok for en del av dere en litt tung innledning
på sommeren, men informasjonen er nødvendig for å få alle
med "in the loop".
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REDAKTØRENS
BETRAKTNINGER
Månedsbrevet ført i pennen av undertegnede går inn i sitt femte leveår
allerede. Den enkle formen ser ut til
å passe medlemmene, såvel som redaktøren. En side er sånn passe å "rigge" i stand hver måned. Hyggelig er det å sitte med det inntrykk at dette enkle
"skriftet", trykt på papir for å oppbevares lett tilgjengelig på
innerlommen (og internet), har sin plass i klubbens virke.
Egentlig er det kun et utvidet møteprogram hvor presidenten i sitt "hjørne" kan komme med sine meninger og hint i
klare ordelag.
Tiden flyr fort i Rotary og det har vel noe med at som Rotary
medlem er det "mandag" liksom hele tiden, i hvert fall oftere
enn ellers i livet. Tanken slår meg stadig at mine år som
Rotary medlem har gått mye fortere enn det ville ha gjort
uten medlemskapet, men Rotary´s innhold, formål og det
sosiale aspektet har gitt meg mye.
Setter stor pris på samværet, tryggheten og kameratskapet.
Savner litt mer intern meningsutveksling og diskusjon "oss
i mellom" på møtene slik at vi kan lære hverandre bedre å
kjenne. Åpenhet er noe som styrker forståelse og samhold.
God sommer - red.

Et godt råd: Lytt bedre - Ikke
avbryt - og ikke minst; du må
tørre å være stille

OFFICIAL DIRECTORY
Rotary International´s guide med fullstendig informasjon
over alle Rotary klubber verden over. Her finner du navn på
klubbene, adresse, møtedag, sted og tid. Uunnværlig for
den som reiser mye og som ønsker å besøke Rotary klubber.
Rotarianere arbeider i fellesskap for internasjonal forståelse og fred gjennom vennskap over landegrenser mellom
mennesker fra alle yrker.
Besøker du en utenlandsk klubb blir du garantert tatt godt
i mot. Husk å ha med "medlemskortet" og "knappen" som
bevis på ditt Rotary medlemsskap.
Boken finnes i klubben, spør sekretæren eller presidenten.

ROTARY INTERNATIONAL (RI)
Dette er navnet på den internasjonale Rotary organisasjonen, som ble etablert i 1912. RI ledes av en verdenspresident,
(2002-2003 heter han Bhichai Rattakul), og et styre på 17
medlemmer fra hovedkontoret i Evanston, Illinois i USA.

The trouble with our laws these
days is that criminals know their
rights better than their wrongs

ROTARY 2003
Frimerke
kr. 5,50

Returadresse:
Olav Georg Dalseth, Kornto Vestre, 3080 Holmestrand.

Den kinesiske mur.
Jordens desidert største byggverk. Åtte meter høy og ufattelige 600 mil lang. En strekning
like lang som fra Kristiansand til
Kirkenes, tur -retur.
Mur ens bredde er omtrent
åtte meter på bakkenivå, og med
jevne mellomrom har den vakttårn, til sammen 24000. Ingen
har sett mer enn en liten del av
den kinesiske mur. Ingen har
sett mer enn en liten del av Kina
heller.
Før den siste folketellingen i
Kina, ble landets innbyggertall anslått til 1.259 milliarder.
Enkelte mente det var et par hundre millioner til. Tallene er
ennå ikke klare, men de fleste ekspertene antar at man ender på mellom 1,3 og 1,4 milliarder. Svimlende tall for en
nordmann.
Det kinesiske folk er som et brett med løs sand, sa Mao
Tse Tung. Det er så helt ubegripelig mange mennesker overalt. Men på ett punkt ser vi at Mao tok feil: du skal ikke ha
vært lenge i Kina før du oppdager at kineserne ikke er en
ansiktsløs masse. Nye tider, økt sosial trygghet gjør at vi får
øyekontakt, smil - vår interesse for dem blir gjengjeldt. Kina
er verdt et besøk.

Møteprogram JULI 2002
I god tradisjon vil vi også i år
ha programløse sommermøter med sosialt samvær.
Det første møtet blir hjemme
hos presidenten hvor det blir
enkel servering. De andre
blir på forskjellige steder med
varierende innhold.
Mrk. tid og sted. HUSK Å TA
MED "FRUEN" i hele juli!
Mandag 01. SOMMERMØTE hjemme hos
president Terje Andersen i Platåveien.
Mandag 08. PICNIC på Snekkestad - bademulighet
Ta med termos og mat.
Mandag 15. Omvisning på DUUN-huset. Kr. 20/person
(Olav Duuns vei på Ramberg)
Ta med termos og kaffemat.
Mandag 22. SOMMERMØTE på hytta til Bjørn Nymoen
mellom Sandefjord og Larvik (Eftang).
Det blir kaffe og enkel bevertning
Vi kjører i biler fra hotellet kl. 18oo !! NB!
Mandag 29. SOMMERTREFF på HOTELLET.
Vel møtt til en 1/2-liter på terrassen

Fremmøtestatistikk for mai - 64,74 %

Ansvarlig for juli møtene: Møte og Kameratskap

Fødselsdager i JULI
07. Ole Søby........................... 48 år
26. Reidar Næss......................64 år
29. Alv Smith Johansen.......... 46 år

VI GRATULERER!

NB! De som har oppgaver på møtene, men som er forhindret fra å møte, MÅ skaffe stedfortreder.
MØTEREFERAT må sendes vår arkivar:
Hans Petter Harestad, Eventyrstien 1, 3080 Holmestrand
pr. brev, fax 33 05 24 44 eller via e-post: htk@htk.no.
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